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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh 

6 tháng đầu năm 2020 

 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 690/SKH&ĐT-

KTĐN ngày 14/5/2020 đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 91/KH-

UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số  năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh (PCI) và Chỉ số cải cách hành chính (Pax Index) của tỉnh Nam Định năm 2018 

và những năm tiếp theo. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo như sau: 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 42/KH-SLĐTBXH ngày 

02/11/2018 của Sở triển khai thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 25/9/2018 

của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số  năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số cải 

cách hành chính (Pax Index) của tỉnh Nam Định năm 2018 và những năm tiếp theo;  

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 43/KH-SLĐTBXH ngày 30/9/2019 thực hiện 

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 

xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, 

doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người 

đứng đầu các đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tại đơn vị. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội góp 

phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 

Thường xuyên triển khai đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất các giải 

pháp nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2020; tiếp tục tuyên truyền, triển 

khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU và 

Kế hoạch số 58/KH-UBND[1]. Ban hành Công văn số 653/SLĐTBXH-VP ngày 

20/4/2020 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 

27/02/2020 của UBND tỉnh[2] 

                                                 
[1] Kế hoạch số 09/KH-SLĐTBXH ngày 25/5/2016, Công văn số 733/SLĐTBXH-VP ngày 31/5/2016 về việc đề 

xuất nội dung, chỉ tiêu cam kết hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tạo môi trường kinh doanh gửi Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh; 

Chương trình hành động số 04/CTr-SLĐTBXH ngày 14/12/2016 thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 

01/11/2016 và Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH Trung ương Đảng của Sở Lao động-TB&XH 
[2] Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 quy định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo 

trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 11/5/2020 về việc đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động nông 

thôn năm 2020; Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 về việc phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2020 và Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp Việc làm và An toàn lao động 

năm 2020;  
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2. Kết quả thực hiện 

2.1. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện các chỉ số đo lường 

mức độ thuận lợi đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

Ban hành các kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2020.  

Thực hiện kiểm soát 02 quyết định công bố TTHC của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 711/QĐ-

UBND và Quyết định 1134/QĐ-UBND công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở trong đó có 82 TTHC[3] liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, 

có sở sản xuất kinh doanh và người lao động. Tích cực đơn giản hóa, giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở.  

Ban hành công văn yêu cầu 04 doanh nghiệp tuân thủ pháp luật về quản lý lao 

động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam[4]. Thẩm định và giới thiệu 04 doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài về liên hệ với 

10 huyện, thành phố để tuyển chọn lao động trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh 

chấp thuận cho 13 doanh nghiệp được đăng ký hoặc bổ sung nhu cầu sử dụng lao động 

nước ngoài làm việc tại các vị trí mà lao động Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu; 

Thẩm định, cấp, cấp lại GPLĐ nước ngoài cho 70 lao động là người nước ngoài làm 

việc 27 doanh nghiệp, tổ chức và nhà thầu trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: 

a. Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp các chính sách lao động 

- Ban hành văn bản tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ, thông suốt công tác 

quản lý nhà nước về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh, các 

chế độ, chính sách đối với người lao động cơ bản được đảm bảo, không để xảy ra 

tình trạng đình công hoặc tranh chấp lao động tập thể kéo dài, tạo môi trường kinh 

doanh lành mạnh, thông thoáng để doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Thường xuyên tư vấn, hướng dẫn (trực tiếp hoặc thông qua điện thoại, qua 

mạng điện tử) cho doanh nghiệp về thực hiện chế độ chính sách pháp luật về lao 

động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, quy định pháp lý về việc làm, quản lý lao động 

nước ngoài và công tác an toàn, vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp, tổ chức 

trên địa bàn tỉnh.  

- Các hoạt động thu thập thông tin, dự báo thị trường lao động được triển 

khai kịp thời theo Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện dự án phát triển thị trường lao động và việc làm trên địa bàn 

tỉnh Nam Định đến năm 2020, cụ thể: 

+ Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2020, 

với mục tiêu hệ thống thông tin thị trường lao động được tiếp tục hoàn thiện; cơ 

hội tiếp cận việc làm của thanh niên và các nhóm đối tượng yếu thế được cải thiện; 

các địa bàn cấp xã, cán bộ làm công tác việc làm, phát triển thị trường lao động cấp 

huyện, xã được tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực; 

                                                 
[3] Cấp tỉnh: 68 TTHC, cấp huyện 11 TTHC, cấp xã 03 TTHC 
[4] Công ty TNHH thiết bị điện máy ngũ kim Minh Toàn; Công ty TNHH Kiara Garments Việt Nam; Công ty 

TNHH VIET POWER và Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam.     
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+ Xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật, chính sách việc làm và an toàn, 

vệ sinh lao động năm 2020, mục tiêu nhằm: đảm bảo cho tất cả các đối tượng 

(người lao động; chủ sử dụng lao động) có nhu cầu cung cấp thông tin được tiếp 

cận với các hoạt động thông tin tuyên truyền về pháp luật, chính sách về an toàn, 

vệ sinh lao động và các đối tượng yếu thế (phụ nữ nông thôn, người tàn tật...) được 

tiếp cận với thông tin chính sách hỗ trợ việc làm; 

+ Xây dựng  kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác 

Việc làm và An toàn- Vệ sinh lao động năm 2020. 

- Thẩm định qua hồ sơ, giới thiệu 02 doanh nghiệp xuất khẩu lao động liên hệ 

với các địa phương, đơn vị chức năng của tỉnh tuyển lao động đia làm việc có thời hạn 

ở nước ngoài. Duy trì hoạt động sàn giao dịch việc làm vào ngày mùng 10 hàng 

tháng, nhưng từ đầu năm 2020. 

 Từ đầu năm 2020, Đã tư vấn việc làm và giới thiệu học nghề cho 15.000 lượt 

lao động, trong đó có 14.500 lượt lao động được tư vấn về chế độ trợ cấp thất nghiệp. 

Giới thiệu việc làm cho 470 lao động (trong đó giới thiệu việc làm ngoài nước cho 60 

lao động). Ban hành 3000 Quyết định về Bảo hiểm thất nghiệp. 

b. Triển khai chính sách đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn tỉnh 

- Tham mưu cho[5] UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai, quyết định kiện 

toàn ban chỉ đạo thực hiện Đề án đào tạo nghề cho LĐNT[6]. Chỉ đạo triển khai và 

hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, 

đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ. Ký hợp đồng đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao 

động nông thôn và người khuyết tật năm 2020 với 10 đơn vị với chỉ tiêu là 

1.350 lao động. 

- Ban hành văn bản chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh việc gắn kết Cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp và Doanh nghiệp[7] tổ chức đạo tạo các cấp trình độ để tạo 

nguồn lao động có tay nghề cao cho doanh nghiệp, chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục 

nghề nghiệp và các nhiệm vụ khác liên quan hoạt động đào tạo nguồn nhân lực 

trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục tuyên truyền các chính sách hỗ trợ trong đào tạo nghề tại tỉnh[8], 

đẩy mạng công tác phân luồng tuyển sinh đào tạo theo Thông tư số 07/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 07/03/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Hướng 

dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tập trung tư vấn, tuyển sinh đào tạo các ngành 

nghề về quản trị kinh doanh. Tiếp tục triển khai công tác đào tạo nghề cho lao 

                                                 
[5] Tờ trình số 34/TTr-SLĐTBXH ngày 23/4/2020; Tờ trình số 37/TTr-LĐTBXH ngày 04/5/2020; Tờ trình số 

31/TTr-SLĐTBXH ngày 16/4/2020  
[6] Tham mưu ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh, Kiện toàn Ban chỉ đạo thực 

hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ 

tướng Chính phủ”;  
[7]Công văn số 713/LĐTBXH-DN ngày 29/4/2020 
[8] Nhà đầu tư có nhu cầu đào tạo công nhân để thực hiện công nghệ mới thuộc dự án được UBND tỉnh hỗ trợ kinh 

phí đào tạo 01 lần, từ 01 triệu đồng đến 03 triệu đồng cho 01 lao động, tuỳ theo ngành nghề và thời gian đào tạo; 

Nhà đầu tư đào tạo nghề cho lao động để thực hiện dự án được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo 01 lần, từ 01 triệu 

đồng đến 03 triệu đồng cho 01 lao động, tuỳ theo ngành nghề và thời gian đào tạo. 
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động nông thôn, nhất là đối với các nghề phi nông nghiệp theo Kế hoạch số 

38/KH-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh. 

Thống kê từ đầu năm 2020 đến nay, kết quả tuyển sinh đào tạo trên địa bàn 

tỉnh được khoảng 12.185 người (đạt 34% kế hoạch năm 2020, tăng 3,7% so với 

cùng kỳ năm 2019); dự kiến đến hết tháng 6 là 16.698 người (đạt 47% kế hoạch 

năm 2020, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2019) 

2.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công: 

Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền 

thông phối hợp tuyên truyền, cung cấp thông tin về việc “Triển khai gói hỗ trợ an 

sinh xã hội trên địa bàn tỉnh” và bộ câu hỏi – đáp về các chính sách hỗ trợ người 

dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”.  Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đã 02 lần trả 

lời trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh nhằm tuyên truyền sâu rộng đến nhân 

dân toàn tỉnh về những nội dung cơ bản của Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 

15/2020/QĐ-TTg đến người lao động, người dân và doanh nghiệp nắm và thực 

hiện chính sách. 

Công khai, đăng tải đầy đủ kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính trên 

Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (https://dichvucong.namdinh.gov.vn), công 

khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở (http://soldtbxh.namdinh.gov.vn). Tiếp tục 

thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản, sử 

dụng hộp thư điện tử để trao đổi công việc. 

Triển khai có hiệu quả mục (Hỏi đáp hỗ trợ doanh nghiệp; Giải đáp chính 

sách online) trên Cổng thông tin điện tử của Sở; Tiếp tục duy trì thực hiện các quy 

trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO phủ kín 128 

TTHC đạt 100%; triển khai rà soát các thủ tục hành chính, các quy trình tác nghiệp để 

cập nhật bổ sung các văn bản pháp luật và quy trình cho phù hợp với quy định hiện 

hành. 

2.4. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và đạo đức đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức để đảm bảo có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt 

nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp: 

Tiếp tục quán triệt, tới toàn thể cán bộ công chức nghiêm túc thực hiện và 

chấp hành kỷ cương hành chính, thực thi công vụ theo ý kiến chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về việc tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. 

- Nghiêm túc trong chỉ đạo, điều hành các công việc, khi thực hiện nhiệm vụ 

phát hiện có những bất hợp lý thì kịp thời có những giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn 

chặn kịp thời các hành vi gian lận của những người lợi dụng chính sách. Những 

khiếu kiện phức tạp tập trung giải quyết ngay không để tồn đọng, kéo dài. 

2.5. Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong quản lý điều hành: 

- Nghiêm túc trong chỉ đạo, điều hành các công việc, khi thực hiện nhiệm vụ 

phát hiện có những bất hợp lý thì kịp thời có những giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn 

chặn kịp thời các hành vi gian lận của những người lợi dụng chính sách. Đồng thời có 

những sáng kiến, giải pháp thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng 

thuộc Ngành quản lý được thụ hưởng nhưng phải đảm bảo đúng chính sách, đúng quy 

https://dichvucong.namdinh.gov.vn/
http://soldtbxh.namdinh.gov.vn/


5 

 

định của pháp luật. Có thái độ đúng mực và hết lòng phục vụ nhân dân, không gây 

phiền hà, hách dịch, cửa quyền khi làm việc với các tổ chức, cá nhân. 

- Chỉ đạo các phòng, ban và đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về chi 

tiêu để đảm bảo nộ dung các nhiệm vụ không gây thất thoát lãng phí kinh tế của 

Nhà nước. Các chế độ chính sách được người dân thủ hưởng đầy đủ kịp thời, ít 

khiếu kiện thắc mắc xảy ra. Những khiếu kiện phức tạp tập trung giải quyết ngay 

không để tồn tại kéo dài… 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Tiếp tục quán triệt thực hiện và chấp hành kỷ cương hành chính, thực thi 

công vụ theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về việc tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. 

- Đôn đốc các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai tiếp nhận hồ sơ theo thủ 

tục hành chính cho 05 diện đối tượng quy định tại Chương I đến IV và Chương VI 

Quyết định 15/2020/QĐ-TTg theo quy trình TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh 

công bố tại Quyết định 1134/QĐ-UBND ngày 14/5/2020.  

- Tiếp tục chủ động triển khai và phối hợp với các ngành, các cấp triển khai 

thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-2019/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ 

và Kế hoạch hành động số 17/KH-UBND ngày 27/2/2020 của UBND tỉnh. Phấn đấu 

cải thiện điểm số cải CCHC của Sở góp phần nâng cao chỉ số cải CCHC tỉnh Nam 

Định theo mục tiêu Nghị quyết 05-NQ/TU đã đề ra. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chất 

lượng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp tiếp xúc với doanh nghiệp, cán bộ 

làm việc tại bộ phận một cửa; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều 

hành, gắn trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, thực 

hiện tốt cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC.  

- Tiếp tục triển khai đa dạng các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, kết 

nối cung cầu lao động. Nâng cao chất lượng đội ngũ điều tra viên công tác thu thập 

thông tin cung cầu lao động đảm bảo tính chính xác và kịp thời. 

- Rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở GDNN, nâng cao hiệu quả, chất lượng 

đào tạo nguồn nhân lực. Từng bước tự chủ hoạt động các cơ sở đào tạo nghề, 

hướng tới đào tạo theo chuẩn đầu ra, theo yêu cầu của doanh nghiệp. 

- Hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào hoạt động lĩnh vực 

GDNN. Rà soát điều tra nắm chắc nhu cầu thị trường lao động. Từ đó định hướng 

các cơ sở dạy nghề tập trung đào tạo theo nhu cầu thị trường lao động. 

   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng báo cáo./. 
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- Sở KHĐT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, VP. 
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